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Vydáno při příleţitosti  

15. společného pochodu Sboru pro záchranu hradu Lanšperka a 

Pivnice U Skoby 

15 let od vzniku Sboru pro záchranu hradu Lanšperka 

15 let od zaloţení Pivnice U Skoby 

 

Do sborníku byly zařazeny všechny básně, které organizátoři 

obdrželi a nebyly nijak upravovány.  

 
  



 

Poděkování pořadatelů 

 

Sedíme u Skoby, pijeme pivo, 

Před sebou máme poutavé čtivo. 

Sláva vašemu veršování 

ze Skobáckého putování. 

 

Pivko a básničky hrajou si do noty, 

tak jsme se přenesli do té krásné soboty. 

Navzdory dešti a chladnému větru 

zvládli jste básně i spousty kilometrů. 

 

Při rodinné osmičce 

múza přeje básničce. 

Pochodníci z patnáctky 

rýmy píšou na tácky. 

 

Na pětadvacítce solidní 

poezie turisty uklidní. 

Z trasy číslo třicet pět  

veršů máme bezpočet. 

 

Padesátkou pochodník znavený  

skládá těţce slova jak kameny. 

Dokonce při jízdě na bicyklu 

vrcholí drama básnického cyklu. 

 

Děkujeme všem krásným bláznům za píli,  

s kterou při chůzi tak úţasně básnili. 

Za pořadatelský Sbor 

vděční Eva a Libor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chrousti 

U Staré Oustí 

Umrzli dva chrousti 

Loni v zimě od Skoby 

Vyrazili s batohy. 

I kdyţ měli mapu v merku 

Vyrazili ku Lanšperku. 

Zatáhlo se, začlo fučet 

Chrousti začli zimou skučet. 

Chtěli pochodovat k cíli 

Ale uţ jim došly síly. 

Oba zmrzli jako rampouch 

Nepomoh´ jim ani Stromouch 

Bez medaile, bez diplomu, 

Nenašli víc cestu domů … 

 Katka Klimešová, Ústí nad Orlicí 

 Radim Doleţel, Lanškroun 

 

 

A mě láká velice POCHOD SKOBA – Prčice, 

přes Lanšperk si vyrazím, doufám, ţe zpět dorazím! 

Kousek, Vítek, Bětule, obujem si sněhule! 

Kupy sněhu, litry rumu, doufám, ţe se vrátím domů. 

Zima nám je veliká, cesta vůbec neutíká! 

Švestka nás však zahřeje, gulášek nám ohřeje! 

 Vít Liška, Bětka a Jan Kouskovi, Ústí nad Orlicí 

 
 

Lanšperské pochodování I 

 

Ráno vyrazíme,do večera se srazíme, 

na pivě či na jídlu sejdeme se na Donu, 

kdyţ nám nohy dopřejí, sejdem se tam v neděli, 

a kdyţ ne tak na Skobě, pivo jistě dostanem. 

Ať je zima nebo mráz, po roce se sejdem zas, 

pochodníci se uţ znají za těch let, co pochodují, 

na jaře je přece hezky na stezce i pro cyklisty. 

Na Lanšperk se podíváme, Stromoucha tam pohlídáme, 

kdyţ je hodně sněhu, pojedeme na lyţích domů. 

na podzim uţ je zase čas, připravit si znovu maz. 



Lanšperské pochodování II 

 

Kaţdým rokem zas a zas 

uvidíme spoustu krás, 

na procházce či pochodu 

znaveni zajdem na Skobu. 

 

I kdyţ s bolavými noţky, 

zpocenými ponoţky, 

vracíme se do cíle, 

kaţdý podle své píle. 

 

Na Lanšperku ve sněhu 

vykašlem se na něhu, 

vezměte to honem pak, 

na nádraţí staví vlak. 

 

V hospůdce, kde dobře vaří, 

kaţdému se dobře daří, 

posedíme, popijem, 

hlavně kdyţ se nezlijem. 

 

Namícháme nějaké drinky, 

dokud nejsme u maminky, 

musíme jít stále dál, 

kdo by se sportovců bál. 

 
 Markéta Kočová, Ústí nad Orlicí 

 

 

 

 

Je zase mnoho pohody, 

kdyţ se sejdeme u Skoby. 

Buď Stromoucha hledání 

nebo Skobácké putování. 

Personál nás rád vidí, 

rum a holba to jistí.                          

                                                                                  
 Hubert  Vlasák, Lázně Bohdaneč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ráďa, Pája, Míša, Termit, Martin,  

                                                                                       Ústí nad Orlicí 

Prvního prosince nula sedm 

 

Jednou v lese na nepasece  

cesta dlouhá zima tuhá.  

Voda vlkoj z huby chč…,  

Michal portugala lije.  

Cesta dlouhá před námi,  

pár litrů za námi.  

Poperem se s tím, to je jasné,  

čekají nás záţitky krásné.  

Máte pěknou dceru,  

já vám na ni s… .  

Putujeme do stráně,  

támhle letí káně.  

Plzeň z vrchu volá mě,  

jsou tam plné kádě.  

Byli jsme v hospodě u Hi–ta–wama,  

nebylo nám tam vůbec zima.  

Tady je zima veliká  

a cesta nám vůbec neutíká.  

Baterie Termit nabíjí,  

víno ho pomalu ubíjí.  

Focení nám vůbec nejde,  

půjdem se naţrat, co se do nás vejde.  
 

Dravý lesní třímetrový kačeny  

viděli by jsme je nejradši pečený.  

Kačena máchá blánama,  

odbočka je před náma.  

Vrh se blíţí, zrak se klíţí.  

Páni uţ jdou z pochodu,  

my jsme teprv u Avionu v podchodu.  

Konec cesty za rohem,  

tu jde bába s tvarohem.  

Potkali jsme jezevčíka,  

má rýmu ha…, pšiká, pšiká.  

Expedice jdou, Skoba na druhou.  

Lezeme na rozhlednu, nemáme klíče,  

fotí nás kořen, je to v p… . 

Zejtra budem v novinách  

po těch našich hrách.  

 

Po týhletý zkušenosti, 

i kdyby tam byl štěrk,  

neţ na Andrlák budu putovat 

radši na Lanšperk.  

Jídlo nám furt nenesou,  

Michala asi odnesou.  

Nás odnesou naše nohy,  

máme na to skryté vlohy.  

Já budu jíst rukama, ou, ou, ou, … 
 



1.prosinec 2007 U SKOBY 

 

Kaţdým rokem těším se, 

jak první prosincovou sobotu uţiju si. 

Mnoho lidí sejde se 

od SKOBY trochu projde se. 

Před sedmou ranní uţ netrpělivě čekají 

aţ SKOBU otevřou a na startu se ohřejí. 

Bohoušek s Evou tradičně na startu čekají, 

zda hodně pochodníků dorazí. 

V příjemném teplíčku pivnice U SKOBY 

lidé se ohřejí a spolu pobaví. 

Trasu si vyberou, na pochod vyšlápnou. 

Značky je zavedou na chatu HVĚZDU, 

rozhlednu vyběhnou, po kraji se rozhlédnou. 

Pomalu scházejí a pak do HVĚZDY spěchají. 

Zde na dubové ţidli spočinou, 

ať jejich noţičky si odpočinou. 

Svařáček, pivečko, papu si dají 

a potom dále pospíchají. 

Bohoušek U SKOBY jistě se nenudí, 

všechny diplomy krasopisně vyplnit musí. 

Eva nám zatím chystá překvapení, 

které jistě kaţdého potěší. 

V průběhu dne pochodníci zpět se trousí, 

ke SKOBĚ kroky kaţdého míří. 

V cíli je čeká jako vţdy odměna. 

Letos je ale maličko změněná. 

Kaţdý pochodník dostane perníček 

a k tomu navíc ještě dáreček. 

SKOBIČKA pro štěstí určitě potěší, 

všichni se na další pochod jiţ těší. 

1.března SKOBA se otevře, 

STROMOUCHA hledat opět se vydáme. 

 
Gunnar Künzel,  

                                                                                    Ústí nad Orlicí 

 

 

 

 

Výročí 3 x 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všem, kteří se na těchto aktivitách 

podílejí určitě patří dík široké veřejnosti. 
 

 

Jindřich Motl, Ústí nad Orlicí 

Jak hlásají místní zprávy 

15 let se v Ústí slaví. 

Proto dnes turistů davy   

ke startu pochodu se valí.  
 

Na pochod se vydáme, 

v pořadí téţ patnáctý –  

kdyţ budeme pěkně šlapat, 

budem tu v půl dvanáctý! 

  
 

Dál Vás zveme, dámy, páni,  

Na „SKOBÁCKÉ PUTOVÁNÍ“! 

Ten kdo dobře poslouchá 

V březnu hledá „SROMOUCHA“ !

  
 

Paní učitelka Eva 

jistě není dáma levá –  

kaţdý turista to ví –                                   

v cíli rozdá cukroví! 

  
 

A tak trochu posedíme                           

tři výročí oslavíme –  

kolem nás je mnoho krás –  

na shledanou ! – přijdem zas! 

  
 

Na severním kraji města 

zní to jako pohádka 

jak z perníkového těsta 

stojí pěkná hospůdka. 

  
 

Ať si kdo chce co chce tvrdí 

„U SKOBY“ – toť název hrdý. 

Soutěţ „O hospůdku roku“ 

zdolává několik roků. 

  
 

To je první oslavenec 

zaslouţí si jistě věnec! 

Hospůdce té kaţdý tleská – 

Šéfuje jí Pavel ŠVESTKA        

  
 

Patnáct let téţ slaví Sbor    

pro záchranu Lanšperka 

turisté si v létě -  v zimě  

mohou prošlápnout perka. 

  
 

Jejich zásluhou hrad vzkvétá, 

zas to bude perla světa. 

Díky aktivnímu mládí 

turisté sem přijdou rádi. 

  
 



 

Skobácké putování není žádné toulání 

 

Máš-li toulavé boty 

1.prosince se ukaţ taky, 

ke Skobě pospíchej 

s kamarády povídej. 

 

Několik tras Ti předají 

a tvoje nohy do přírody spěchají. 

 

Ať je déšť, zima či mráz 

na pochod vyrazíš zas, 

toulej se a poslouchej, 

vţdyť na pochodu je vţdy hej. 

 

Dotouláš-li se ke Skobě včas, 

perníček Ti připomene předvánoční čas. 

 
 Eliška Kodytková, Česká Třebová 

 

 

 

 

Buď fit! 

 

Ve vánočním čase na krátké či dlouhé trase, 

za sucha či za vody je vţdy plno pohody. 

Do Ústí se, chodče, dej, ani chvíli neváhej, 

bez chleba a bez vody, sejdeš se s kamarády u Skoby. 

Prověř sobě obě pérka, vydej se téţ do Lanšperka, 

dej se proto touto cestou, příroda Ti bude sestrou. 

V březnu spí kaţdá moucha, nezapomeň na Stromoucha – 

pochod je to přece skvělý, přijď do cíle zdráv a celý. 

Básně, verše ukončíme, na další pochod vykročíme. 

Pořadatelům poděkujem za pochod, přijde jim to jistě vhod. 

Buď fit!! 

 
 Rudolf Pecher, Adamov 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pod Lanšperkem hradem 

má Stromouch svůj dům. 

Na pochod se připrav 

/ dej do čaje rum/. 

 

Hned nahoru – hned dolů, 

pár triček přitom propotíme. 

Aţ Stromoucha najdem 

pak s ním se všichni vyfotíme. 

 

Z digitálu fotka leze, 

ta je ale hrozná. 

Kdo je Stromouch a kdo ne, 

těţko se z ní pozná 

 

Refren: 

Nad tou Starou Oustí, 

tam jsme ještě svěţí, 

Na Andrlův chlum 

lezeme jen stěţí. 

Ale z kopce dolů, 

to se nám to běţí. 
 

 

Renata Marešová, Kolín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jenom stručné povídání 

o Skobáckém putování 

 

Ze Skoby jdem městem, lesem, 

svačinu si velkou nesem. 

Horem, dolem, podle skal, 

Poustevník nám vodu dal. 

U Jakuba zabitého 

vzpomenem na býka zlého. 

Od Kozlovce sněhem dolů 

koulíme se strání spolu. 

Před rybníkem volám: „Sláva, 

země krále Miroslava!“ 

Na Presích nás restaurace 

nalákala na křupance. 

„To by se vám líbilo,“ 

bečí ovce: „Nezbylo!“ 

Vylézt na Andrlův chlum 

není pro nás ţádný um. 

Pivo, posed u kávy 

zbavily nás únavy. 

Z rozhledny kříţovou cestou 

do Oustí nás nohy nesou. 

A nakonec U Skoby 

Josef „Čert“ nás pozlobí. 

Ţe jsme všichni došli k cíli, 

perníčkem nás odměnili. 

Diplom dáme do vaku, 

pospícháme do vlaku. 

 

 

 
Hana Kubíková, Kolín 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óda cyklistická 

 

Venku se zas čerti ţení,  

beru teplé oblečení. 

A vyráţím na Skobu,  

ale pochodovat nebudu! 

 

Pěšky nejdu, je věc jistá,  

jsem i v zimě cyklista. 

Vítr fičí do ucha,  

já jedu hledat Stromoucha. 

 

Aţ pojedu směrem k cíli, 

odměním se za tu píli. 

Ţe jsem přečkal nepohody,  

tak si zajdu do hospody.  

 

Za kamna si nevlezem,  

uţ se těším na březen. 

 
 Luboš Musil, Ústí nad Orlicí 

 

 

 

 

Skobácké vyznání 

 

Sešli jsme se v hospodě U Skoby 

V tomto nejkrásnějším období 

K dosaţení předvánoční pohody 

Jsou tu nejkrásnější pochody 

Aţ jaro na rašící větev zabouchá 

Půjdem‘ pro změnu hledat Stromoucha 

Aţ křepčit ve stromoví bude veverka 

Pílit budeme aţ do Lanšperka 

 

 
 Z básnické sbírky „Šílencovy deprese“,  

 Luděk Šlosar, Trutnov 

 

 



Hledáme tady Stromoucha, 

ale nikde není, 

hledají ho kolikátý rok, 

to je nadělení. 

 

Já mám váţné podezření, 

ţe ho někde tajně mají 

 a tam bude věčně věků, 

protoţe rádi hledají. 
 

 

Milan Jelínek, Praha 

 

 

 

Zimní procházky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Václav Charvát, Ţamberk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdeněk „PaSoN“ Černý, 

                                 Česká Třebová 

Tři Skoby 

 

 

Prvního  poslední v kalendáři značí, 

ţe pochodníci v té době 

do pivnice ke Skobě 

na start pochodu kráčí. 

Nejsem ţádná výjimka, 

zase bude vzpomínka. 

Na startu dnes jako vţdycky 

vidím tváře známé, 

na Skobácké putování 

za chvíli se dáme. 

Na náměstí davy lidí 

prolézají krámy, 

místo aby do přírody, 

vyrazily s námi. 

Od kapliček k Zabitýmu 

rosí se mi čelo, napadá mi 

jedna věta:"Pivo by to chtělo". 

Dále z kopce jde se dobře, 

krajina je bílá krásně, 

napíšu to do soutěţní básně. 

Z Mandlu stoupám zimním lesem 

předvánoční idyla, 

nikde nikdo, všude klid, 

v dálce spatřím bloudila. 

Je to známý pěškoman, 

jmenuje se Kadrman. 
 

 

Na kontrole nad Zhoří 

napájím se čajem, 

vcelku dobrá viditelnost, 

rozhlíţím se krajem. 

Libor mi dává oplatek, 

abych došel nazpátek. 

Po zelené na hřebenu 

Andrlák se blíţí rychle, 

teď uţ spěchat nemá cenu, 

dám si pivo za odměnu. 

Potkávám tu Svitavačky, 

mají stejnou myšlenku, 

stavíme se aspoň chvilenku. 

Po kapličkách z kopce dolů, 

cesta trvá chvíli, 

venku je tma jak v prdeli, 

brzy budem v cíli. 

Jedna Eva druhá Eva, 

diplom, perník, skoba, 

na jaře zas na Lanšperk 

vydáme se znova. 

Stromoucha jsme nenašli, 

to je dobrá zpráva, 

na jaře ho půjdem hledat znovu, 

můţete jít s náma. 

Ţe to je celý blbý dobře vím, 

ale já se za to nestydím. 
 

Zima klepe na dveře  

obloha se otevře  

sněhu uţ je dosti  

klouţe to aţ k zlosti.  
 Načpak dlouhé rovnání  

zítra je to putování  

proto času neslevím  

k pochodu se hotovím.  
 Kdyţ se ráno nadlábnu  

patnáctku snad zvládnu.  

O čtvrt roku později  

uţ se znovu ohřeji.  
 Dlouho mě uţ poťouchá  

půjdu hledat Stromoucha  

vezmu to přes Ţamberk  

a dojdu aţ na Lanšperk.  
 

Nakonec U Skoby se stavím 

a tam to všechno oslavím. 

 

Ty pochody rád chodím 

aspoň se nenudím 

a u telky nesedím. 



 

 

Zimní kalvárie! 

 

Na „Skobáckém putování“ 

sešli jsme se za svítání, 

za svítání všichni spolu 

jdeme pak nahoru dolů. 

 

U studánky Řehořovy 

stavíme se na chvilku, 

pískovcová hlava starce 

vyvolá v nás vzpomínku! 

 

Vraští čelo, oči klíţí 

moudře do údolí shlíţí 

dumá nad moudrostí světa 

po vousech mu voda stéká! 

 

Aţ na vrchu – na temeni 

stojí naše chata – 

uţ letitá – zaloţil ji 

Přemysl a Mnata! 

 

Sněhu halda – kolem chaty 

vypadá jak bílek 

a v té chatě – světe div se, 

sedí tam pan Jílek! 

 

Občerstveni – cestou dolů 

potkali jsme koloucha, 

a napřesrok – tuším v březnu 

půjdem hledat Stromoucha! 

 
 

Miloslav Kadrman, Ústí nad Orlicí 

 

 

 

 

 

 

 

Pochody plné pohody 

 

Na Skobácké putování 

kaţdý rok se chystáme, 

puchýřů se nebojíme 

krásná místa poznáme. 

 

Při hledání Stromoucha 

Lanšperk nám vţdy naslouchá, 

ať je sníh anebo bláto 

pochod nám vţdy stojí za to. 

 

Občas také zabloudíme 

na cestu se dopídíme, 

ještě neţ se sešeří  

vţdy stihneme večeři. 

 

Do Ústí jezdíme rádi 

jsou tam naši kamarádi, 

v cíli nás vţdy potěší 

pěknou skobu uštědří. 

 

Krásný diplom od nich máme 

za rámeček si ho dáme, 

pak nastane loučení 

na příští ročník těšení. 

 

Doma vyprávíme známým 

jak báječné pochody 

připravují lidé milí 

ze Sboru a od Skoby. 
 

 

 

Jana a Karel Krajníkovi, Podmokladny 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Turistiko, tobě dík 

 

Je sobota – zas máš svoje hobby? 

Slyším vţdycky hlas svý roby. 

Co z tebe mám – na víkend vlastně houby 

ale na cestu dá vţdycky něco z trouby. 

 

Já bych dnes raděj chleba a kus špeku 

vţdyť mě čeká návštěva na Lanšperku. 

A také Ústí, Chlum a třeba i Letohrad 

to při pochodu nesmí mít člověk hlad. 

 

Tak v cukrárně dortík a mlíčko do kafíčka 

či malý frťan na zbarvení líčka. 

S kamarády si ťuknout na zdraví 

a koštovat ten pozdrav z Moravy. 

 

Po krásném výletě šlapu poslední míli 

uţ se těším, aţ budu U Skoby v cíli. 

Pak ve vlaku si budu válet kýty 

neţ dojedu večer domů Intercity. 

 

Tak za všechno, turistiko, tobě dík 

vţdyť se stále cítím jak mladík. 

 

 

 
Pavel Bilík, Příbor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Putování 2007 

 

Během dnešního pochodu  

jsme pili jenom „ţivou vodu“. 

opékali jsme špekáčky  

aţ jsme si popletli zatáčky. 

 

Z trasy jsme zbloudili  

v Řetové čp.209 jsme skončili. 

 

Kdyţ jsme se z toho po rumu probrali  

k zabitému jsme spěchali, 

ale marně jsme ho hledali. 

 

Mokem krásně zahřátí  

pochodníci srdnatí. 

S překáţkami tam a sem  

prošli jsme i marastem. 

 

Ke Skobě jsme doklouzali, 

básničku tam odevzdali. 

V tomto předvánočním čase  

s vámi rádi půjdem zase. 

 

 

 

 
Milena, Míra, Iva, Milan, Blanka, Luděk, Zdena, Roman, 

 Ústí nad Orlicí 
 

 

 

 

 

       

 


